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Módosítás 1
Elisabeth Jeggle

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament az európai polgárok egyetlen 
demokratikusan megválasztott 
képviselete;

Or. de

Módosítás 2
Esther Herranz García

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Lisszaboni Szerződés 
nem változtatta meg a KAP célkitűzéseit 
(az EK-Szerződés 33. és 34. cikke), és 
hogy ezek a célkitűzések változatlanok a 
KAP kezdetekor eredetileg 
meghatározottakhoz képest; úgy gondolja, 
hogy a mezőgazdaságra vonatkozó 
rendelkezések frissítésre szorulnak a 
jelenlegi helyzet (egy második pillér 
bevezetése, vidékfejlesztés, minőség, 
állatjólét és a környezet) figyelembevétele 
érdekében ;

3. úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságra 
vonatkozó rendelkezések frissítésre 
szorulnak a jelenlegi helyzet (egy második 
pillér bevezetése, vidékfejlesztés, minőség, 
állatjólét és a környezet) figyelembevétele 
érdekében ;

Or. es

Módosítás 3
Elisabeth Jeggle

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Lisszaboni Szerződés 
nem változtatta meg a KAP célkitűzéseit 
(az EK-Szerződés 33. és 34. cikke), és 
hogy ezek a célkitűzések változatlanok a 
KAP kezdetekor eredetileg 
meghatározottakhoz képest; úgy gondolja, 
hogy a mezőgazdaságra vonatkozó 
rendelkezések frissítésre szorulnak a 
jelenlegi helyzet (egy második pillér 
bevezetése, vidékfejlesztés, minőség, 
állatjólét és a környezet) figyelembevétele 
érdekében ;

3. sajnálja, hogy a Lisszaboni Szerződés 
nem változtatta meg a KAP célkitűzéseit 
(az EK-Szerződés 33. és 34. cikke), és 
hogy ezek a célkitűzések változatlanok a 
KAP kezdetekor eredetileg 
meghatározottakhoz képest;  úgy gondolja, 
hogy a mezőgazdaságra vonatkozó 
rendelkezések frissítésre szorulnak a 
jelenlegi helyzet figyelembevétele 
érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy az 
élelmiszertermelést továbbra is kiemelten 
kell kezelni a világszintű 
élelmiszerbiztonság érdekében az 
energiabiztonsághoz és a 
környezetvédelemhez kapcsolódó 
problémák szem elől tévesztése nélkül;

Or. de

Módosítás 4
Esther De Lange

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Lisszaboni Szerződés 
nem változtatta meg a KAP célkitűzéseit 
(az EK-Szerződés 33. és 34. cikke), és 
hogy ezek a célkitűzések változatlanok a 
KAP kezdetekor eredetileg 
meghatározottakhoz képest; úgy gondolja, 
hogy a mezőgazdaságra vonatkozó 
rendelkezések frissítésre szorulnak a 
jelenlegi helyzet (egy második pillér 
bevezetése, vidékfejlesztés, minőség, 
állatjólét és a környezet) figyelembevétele 
érdekében ;

3. sajnálja, hogy a Lisszaboni Szerződés 
nem terjesztette ki a KAP célkitűzéseit (az 
EK-Szerződés 33. és 34. cikke), és hogy 
ezek a célkitűzések változatlanok a KAP 
kezdetekor eredetileg meghatározottakhoz 
képest; úgy gondolja, hogy a 
mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezések 
kiterjesztésre szorulnak a jelenlegi helyzet 
(egy második pillér bevezetése, 
vidékfejlesztés, minőség, állatjólét és a 
környezet) figyelembevétele érdekében ;

Or. nl
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Módosítás 5
Niels Busk, Jan Mulder

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálja, hogy a 37. cikk (3) 
bekezdésének megfogalmazása azt a 
benyomást kelti, hogy bizonyos, korábban 
konzultációs eljárás alá tartozó 
intézkedéseket jelenleg a Tanács egyedül, 
a Parlamenttel való konzultáció nélkül 
hozhat meg;

Or. en

Módosítás 6
Elisabeth Jeggle

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a 37. cikk (3) 
bekezdésében említett, korábban 
konzultációs eljárás alá tartozó 
intézkedéseket jelenleg a Tanács egyedül, 
a Parlamenttel való konzultáció nélkül 
meghozhatja;

törölve

Or. de

Módosítás 7
Elisabeth Jeggle

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri, hogy a 37. cikk (3) bekezdésében 
említett intézkedéseket a Tanács ne 
hozhassa meg egyedül, a Parlamenttel 
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folytatott konzultáció nélkül;

Or. de

Módosítás 8
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. az a véleménye, hogy egyetlen létező 
tanácsi jogi aktust sem lehetett volna 
elfogadni a 37. cikk (3) bekezdése alapján, 
és ezért e bekezdés hatályát és lehetséges 
alkalmazását nem létezőnek tekinti;

8. az a véleménye, hogy egyetlen létező 
tanácsi jogi aktust sem lehetett volna 
elfogadni a 37. cikk (3) bekezdése alapján, 
és ezért e bekezdés hatályát és lehetséges 
alkalmazását jogalkotási aktusok 
alapjaként érvénytelennek tekinti;

Or. en

Módosítás 9
Niels Busk, Jan Mulder

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. megjegyzi, hogy az EK-Szerződés 202. 
cikke alapján elfogadott komitológiai 
eljárások hatályukat fogják veszíteni; 
rámutat arra, hogy a 249C. cikkre 
tekintettel a Parlamentnek kulcsfontosságú 
szerepet kell játszania az új komitológiai 
keret kialakításában (azaz a jogi aktusok 
rendes jogalkotási eljárás szerint történő 
elfogadása révén), különös tekintettel a 
bizottságok szerepére a mezőgazdaság 
terén;

9. megjegyzi, hogy az EK-Szerződés 202. 
cikke alapján elfogadott komitológiai 
eljárások hatályukat fogják veszíteni; 
rámutat arra, hogy a 249C. cikkre 
tekintettel a Parlamentnek kulcsfontosságú 
szerepet kell játszania az új komitológiai 
keret kialakításában (azaz a jogi aktusok 
rendes jogalkotási eljárás szerint történő 
elfogadása révén), különös tekintettel a 
bizottságok szerepére a mezőgazdaság 
terén; ezért hangsúlyozza, hogy biztosítani 
kell, hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság képviselettel 
rendelkezzen azokon az intézményközi 
tárgyalásokon, amelyek az új komitológiai 
keretet fogják kialakítani;
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Or. en

Módosítás 10
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a Parlament 
szakbizottságait megfelelően be kell vonni 
a Lisszaboni Szerződés szerinti 
komitológiai rendszerről jelenleg zajló 
vitába a jelenlegi rendszerből a jövőbeni 
rendelkezésekre történő zökkenőmentes 
átállás megkönnyítése érdekében; úgy 
véli, hogy a delegált aktusok és a 
végrehajtási aktusok parlamenti 
ellenőrzését szavatolni kell;

Or. en

Módosítás 11
Rosa Miguélez Ramos

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy az új Szerződést 
a hatálybalépésekor folyamatban lévő 
valamennyi jogalkotási javaslatra 
alkalmazni kell;

Or. es


